רשות המחקר
המרכז לחקר התרבות היהודית בספרד ובארצות האסלאם

מתכבדים להזמין אתכם לכנס

התרבות הרבנית והתרבות העממית של
יהודי צפון אפריקה ויהודי המזרח:
אמונות ,התנהגויות ,יצירה ושיח
ביום שלישי כ״ז באייר תשע״ז 23.5.2017 -
אוניברסיטת חיפה ,אודיטוריום  146בספרייה
 10.00 - 9.30התכנסות
 12.30 - 10.00מושב א:
בין תרבות רבנית לתרבות יהודית עממית
יו״ר :פרופ׳ יוסף שיטרית ,אוניברסיטת חיפה
פרופ׳ יוסף שיטרית ,אוניברסיטת חיפה
״תרבות רבנית למדנית ותרבות יהודית עממית סינקרטית :סתירה או
שילוב טבעי?״
פרופ׳ משה אידל ,האוניברסיטה העברית
״תרבות יהודית מקומית בין אוניברסליזם לפרטיקולריזם״
פרופ׳ יורם בילו ,האוניברסיטה העברית
“בין אתנוגרפיה להגיוגרפיה :גלגוליה של שושלת ואזאנה במרוקו
ובישראל”
פרופ׳ יוסף יובל טובי ,אוניברסיטת חיפה
״רבנים משכילים בקהילות המזרח ובצפון אפריקה ויחסם למיסטיקה״
ד״ר אלישבע שיטרית ,האוניברסיטה הפתוחה ומכון שכטר ,ירושלים
״מקומה של הדת העממית בחיי היום יום של יהודי דרום מרוקו״
  13.30 - 12.30הפסקה

 16.00 - 13.30מושב ב:
אמונות ,מנהגים ,שיח רבני ושיח שירי

 19.00 - 16.30מושב ג:
על ספרים ,כתבים וזכרונות
יו״ר :פרופ׳ יוסף יובל טובי ,אוניברסיטת חיפה
		
פרופ׳ ירון צור ,אוניברסיטת תל אביב
״קהילת תוניס ב׳מעגל טוב׳ של חיד”א :מופת לוירטואוזיות תורנית
מסורתית או לחרדיות חדשה?”
ד״ר יגאל נזרי ,אוניברסיטת טורונטו
״׳נאה ויאה להעלותו על מזבח הדפוס׳ :מכתבי הסכמות ויצירת הקאנון
הנדפס של חכמי מרוקו במאה הי״ט״
ד״ר מיכל אוחנה ,חוקרת עצמאית
״שלמותם הדתית של הנשים והמון העם לשיטת ר׳ יצחק צרפתי״
		
מר דוד גדג׳ ,אוניברסיטת תל אביב
״האד למצחאף ליד להמון פחאלנא :כתיבה הלכתית ,היסטורית וציונית
לקוראי הערבית-היהודית במרוקו״
פרופ׳ בנימין בר-תקוה ,אוניברסיטת בר-אילן
״השתקפות מנהיגותו הרבנית והחברתית של ר' יעקב אבן צור בפיוטיו״

הכנס יסתיים בערב מוזיקלי ופואטי חגיגי ״מטרּוז אנדלּוסי״
בביצוע להקת צפון מערב ,אוניברסיטת חיפה
ראו הזמנה מצורפת

יו״ר :פרופ׳ ירון צור ,אוניברסיטת תל אביב
פרופ׳ משה עמאר ,המכללה האקדמית אשקלון
״אמונות עממיות בספרותם של חכמי מרוקו״
פרופ׳ אפרים חזן ,אוניברסיטת בר-אילן
״לשון וסגנון באיגרות ׳הקיבוץ׳  בלשון לימודים לרבי יעקב אבן  צור״
ד״ר מאיר נזרי ,אוניברסיטת בר-אילן
״מנהגים במעגל האדם והשנה בקהילות תאפילאלת המעוגנים בתרבות
העממית המקומית״
ד״ר צביה טובי ,האוניברסיטה העברית
״שירי ציון ועלייה ששרו הנשים היהודיות בקהילות לוב ותוניסיה בעקבות
הקמת מדינת ישראל״
מר נעם ציונה ,אוניברסיטת מיניאפוליס ,מינסוטה
״שכנים בלתי–נראים :אמונות ומפגשים עם שדים של יהודים ומוסלמים
בצפון אפריקה״
16.30 - 16.00

הפסקה

קווי אוטובוסים לאוניברסיטת חיפה:
36 ,36 ,30 ,27 ,24א37 ,37 ,א333 ,237 ,146 ,143 ,141 ,96 ,55 ,50 ,46 ,39 ,

הכניסה חפשית

